
РАДИОНИЦА: Инетрактивно учење симетричном интеракцијом 

Православна вјеронаука 
Вјероучитељ: јереј Ђорђе Шебез 
Наставна јединица: Осми члан Символа вјере 
Разред: IV 
Потребан материјал: уџбеник, наставни листићи, табла... 

Циљ радионице: Самостално усвајање знања о Православној вјери у Бога Духа Светога на 
основу тумачења осмог члана Символа вјере, усмјеравање ученика на логичнији начин 
мишљења и закључивања. 

КОРАЦИ РАДА: 

1. КОРАК: Припремне активности (5 минута) 
Разврставање ученика у хомогене групе од четири ученика 
 

2. КОРАК: Заједничке уводне активности (5 минута) 
- понављање укратко са ученицима о седмом члану Символа вјере 
- најава циља часа и начина рада 
- подјела наставних листића и ученичко читање садржаја. 

 
3. КОРАК: Интерактивно вјежбање (20 минута) 

- индивидуално упознавање садржаја, 
- договарање у групи и заједничко одговарање на постављена питања 
- стварање групног записа. 

 
I група: 
1. Ко су Света Тројица? 
2. Ко или шта даје живот? 
3. Која је разлика између Сина Божијег и Духа Светог? 
4. Шта је то Педесетница? 
5. Коме припада иста слава? 

II група: 

1. Ко исходи од Оца, а ко је рођен од Оца? 
2. По чему су исти Отац, Син и Дух Свети? 
3. Шта значи Животворан и ко се тако назива? 
4. Ко је надахнут Духом Светим? 
5. Који је празник Духа Светога? 

 

 



III група: 

1. Шта је зајеничко Светој Тројици? 
2. Зашто се Свети Дух назива Животворним? 
3. Шта су написали богонадахнути људи? 
4. Како се све назива празник Духа Светога? 
5. Да ли је Дух Свети исти и раван са Оцем и Сином, зашто? 
 

IV група: 

1. Шта је заједничко Светој Тројици, односно шта им припада? 
2. Која је особина Духа Светог? 
3. Која је разлика између Духа Светога и Сина у односу на Оца? 
4. Које су богонадахнуте књиге и ко их је написао? 
5. Када се прославља Дух Свети 

 

4. КОРАК: Кооперативно вредновање (10 минута) 

 

 Представници, односно вође групе подносе извјештај о раду. 

 Саопштавају шта ће се записати на табли. 

ЗАПИС НА ТАБЛИ: (предпостављени запис на табли) 

- Отац, Син, Свети Дух – Света Тројица 
- Свети Дух – Животворан 
- Дух Свети исходи од Оца 
- Света Тројица су исте природе и суштине 
- Богонадахнути људи – испуњени Духом Светим 
- Духови, Света Тројица или Педесетница. 
-  

5. КОРАК: Завршне заједничке активности (5 минута) 

- проглашење најбоље групе. 

- за домаћу задаћу ријешити питања у уџбенику. 

  

 

 


